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ข้อบงัคบั 

สมาพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย(ส.ร.อ.ท.) 

Confederation of Industrial Labour of Thailand (CILT)  

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1. วตัถปุระสงค์ 

1.1  เพ่ือใช้เป็นหลักและระเบียบในการบริหารจัดการในการด าเนินงานของ  “สมาพันธ์

แรงงานอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย” ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และความคลอ่งตวั 

1.2  เพ่ือให้เกิดเป็นเอกภาพและการเกือ้กูลซึ่งกันและกันในกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมไทย 

จงึได้ก าหนด    ข้อบงัคบัฉบบันีข้ึน้  เพ่ือเป็นการตกลงร่วมกนัท่ีจะด าเนินงานไปสูเ่ป้าหมายท่ีก าหนด 

หมวดที่ 2 

เคร่ืองหมายและท่ีตัง้ส านักงาน 

ข้อ 2. ช่ือ “สมาพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มีช่ือย่อภาษาไทยว่า  “ ส.ร.อ.ท.” มีช่ือเป็น

ภาษาองักฤษ ว่า  “Confederation of Industrial Labour of Thailand” มีช่ือย่อว่า “ CILT ” อ่านว่า  

ซี ไอ แอล ที  ตามข้อบงัคบันีจ้ะใช้ค าว่า “ CILT ” แทนค าว่า  “ สมาพนัธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ” 

ข้อ 3.   สญัลกัษณ์ของสมาพนัธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.ร.อ.ท.) Confederation Of 

Industrial Labour Of  Thailand (CILT) เป็นรูป   ใบหน้าคน 4 ใบหน้าเรียงซ้อนกนั โดยใบหน้าท่ี 1 สี

แดง ใบหน้าท่ี 2 สีขาว ใบหน้าท่ี 3 สีด า และใบหน้าท่ี 4 สีขาว อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟืองล้อมอยู่ด้านทาง

ขวามือ  และมีข้อความภาษาไทย สมาพนัธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ล้อมอยู่ด้านซ้ายมือ  

อยู่วงนอก และข้อความภาษาอังกฤษ CONFEDERATION OF INDUSTRIAL LABOUR OF 

THAILAND อยูว่งใน มีองัษรยอ่ CILT ตอ่ท้าย  
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ซึง่มีความหมายวา่    

- ฟันเฟือง หมายถึง สญัลกัษณ์การเป็นคนงานในภาคอตุสาหกรรม 

 -    ใบหน้าคน 4 ใบหน้า หมายถึง การรวมตวัของคนงานโดยไมมี่การแบง่ชนชัน้ 

 -    ช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ หมายถึง องค์กรแรงงานของคนงานอตุสาหกรรมในประเทศ

ไทย  

ข้อ 4.  ค าวา่ สมาพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.ร.อ.ท.) หมายถึงองค์กรท่ีเป็นศนูย์กลาง

ของคนงาน ในกลุม่แรงงานอตุสาหกรรมไทย 

ข้อ 5.  ค าวา่ ”สมาชิก” หมายถึง องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทย ท่ีเป็นสมาชิก CILT 

ข้อ 6.   ค าว่า “องค์กรแรงงานอุตสาหกรรม “หมายถึง กลุ่มแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน  สมาพันธ์

แรงงาน สหพนัธ์แรงงาน สภาองค์การลกูจ้าง ในประเทศไทย                                                                                 

ข้อ 7.  ค าวา่ ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร CILT 

ข้อ 8. ค าวา่ “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการ CILT 

ข้อ 9.  ค าวา่ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหาร CILT 

ข้อ 10. ค าวา่ “ส านกังาน” หมายถึง ส านกังานของ CILT 

ข้อ 11 . องค์กรแรงงานอุตสาหกรรม ท่ีเป็นสมาชิกของ CILT มีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรม

ตา่งๆ ของตนเอง แตท่ัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบั นโยบาย มตติา่งๆ ของ CILT 
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ข้อ12. CILT เป็นองค์กรแรงงานท่ีสงักดัอยู่ใน สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมสากล (IndustriALL global 

union) ซึง่มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

หมวดที่ 3  

ส านักงาน 

ข้อ 13. ท่ีตัง้ส านักงาน เลขท่ี 1/466 หมู่ 2 ซอยบางแสน 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรปราการ   10280 

- เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการบริหารจดัการ และเป็นท่ีรวบรวมข้อมลู ข่าวสาร รวมทัง้เป็นศนูย์กลางในการ

ประสานงานทัง้ภายในประเทศ และตา่งประเทศ 

ข้อ 14.ให้ส านกัเลขาธิการมีหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของ CILT ตลอดจนดแูลการด าเนินงานของ

เจ้าหน้าท่ีในส านกังาน ให้เป็นไปตาม วตัถปุระสงค์และนโยบายท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ 15. เลขาธิการเป็นผู้ ก าหนดต าแหน่งและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานในส่วนต่างๆ โดย

เลขาธิการเป็น ผู้ดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อ 14 และ ข้อ 15 

หมวดที่ 4  

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ข้อ 16. CILT มีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้คนงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีอ านาจการต่อรองท่ี

เข้มแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในการท างาน มีสวัสดิการ

แรงงานและสวสัดกิารสงัคม ท่ีดี และมีศกัดิศ์รีแหง่ความเป็นมนษุย์ 

วตัถปุระสงค์ 

ข้อ 17. CILT  มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานดงันี ้

17.1  เสริมความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน 

  17.2  จดัตัง้และเพิ่มสมาชิกสหภาพแรงงาน 

17.3 ตอ่สู้ เพ่ือสิทธิสหภาพแรงงาน 
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17.4 ตอ่สู้กบัสภาพการจ้างท่ีไมม่ัน่คง 

17.5 สร้างอ านาจของสหภาพแรงงานในการตอ่รองกบัทนุระดบัสากล 

17.6 สง่เสริมนโยบายอตุสาหกรรมและความยัง่ยืน 

17.7 ความยตุธิรรมทางสงัคมและโลกาภิวฒัน์ 

17.8 สิทธิท่ีเทา่เทียมและการมีสว่นร่วมของสตรี 

17.9 สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั 

17.10 ประชาธิปไตยและความเท่ียงธรรม 

ทัง้นีใ้ห้เป็นเป้าหมายและแผนการปฏิบตังิานของ Industri ALL  

หมวดที่  5 

คุณสมบัตขิองสมาชิก ค่าบ ารุง และการขาดสมาชิกภาพ 

ข้อ 18. องค์กรสมาชิก CILT ต้องเป็นองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงอตุสาหกรรม

ประเภทอ่ืนๆ ท่ีจะมีการรวมกลุ่มในระดบัสากลตามนโยบาย ของ Industri ALL โดยคณะกรรมการจะ

พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

ข้อ 19. องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ 18. มีความ

ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ CILT ให้ย่ืนใบสมคัรขอเข้าเป็นสมาชิกตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

พร้อมแนบรายงานการประชมุขององค์กรต้นสงักดัท่ีมีมติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CILT โดยย่ืนต่อส านกั

เลขาธิการ โดยให้มีมตเิห็นชอบของคณะกรรมการ จงึถือวา่เป็นสมาชิกโดยสมบรูณ์ 

ข้อ 20. การรับองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมใดเข้าเป็นสมาชิก ให้ถือมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใน

การรับสมคัรเข้าเป็นสมาชิก CILT และองค์กรท่ีเข้าเป็นสมาชิกต้องช าระเงินค่าสมคัรสมาชิก จ านวน 

2,000 บาทในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติไม่รับองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมใด เข้าเป็น

สมาชิกจะไม่คืนเงินคา่สมคัรสมาชิกแรกเข้าท่ีย่ืนพร้อมใบสมคัรให้กบัองค์กรแรงงานอตุสาหกรรมนัน้ๆ

ตามมตคิณะกรรมการ 
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คณุสมบตัสิมาชิก ตามข้อ 18 ,19, 20  องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมอ่ืนใดท่ีประสงค์จะสมคัรเข้า

เป็นสมาชิก หากองค์กรแรงงานดงักล่าวมีลักษณะเป็นสายอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับองค์กร

แรงงานสมาชิกดัง้เดิม  ให้คณะกรรมการถามความเห็นไปยงัองค์กรสมาชิกดัง้เดิมนัน้ก่อน และเม่ือ

องค์กรสมาชิกดัง้เดมินัน้มีความเห็นกลบัมายงัคณะกรรมการแล้ว จงึจะพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกได้  

การจ าแนกสมาชิกตามสายอตุสาหกรรม แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ดงันี ้

1.อตุสาหกรรมโลหะ 

2.อตุสาหกรรมยานยนต์ และท่ีเก่ียวเน่ือง 

3.อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 

4.อตุสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองหนงั การตดัเย็บ 

5.อตุสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ 

6.อตุสาหกรรมพลงังาน 

7.อตุสาหกรรมกระดาษ และการพิมพ์ 

ข้อ  21. องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมท่ีเป็นสมาชิกต้องช าระค่าบ ารุง โดยคิดตามจ านวนสมาชิกของแต่

ละองค์กรแรงงานอตุสาหกรรมตามทะเบียนท่ีแจ้งไว้ โดยคิดอตัราคา่บ ารุง  24 บาทต่อสมาชิก 1 คน / ปี 

โดยช าระอตัราต ่าสดุไมน้่อยกวา่ 24,000 บาท / ปี 

ข้อ 22. กรณีท่ีองค์กรแรงงานอตุสาหกรรม ไม่สามารถจ่ายคา่บ ารุงได้ตามข้อ 21. ให้ท าหนงัสือชีแ้จงตอ่
คณะกรรมการ และให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิผ่อนผนัเป็นครัง้คราวไป  โดยมีก าหนดระยะเวลา
ในการผอ่นผนัคราวละไมเ่กิน 1 ปี 
 
ข้อ 23 . การช าระคา่บ ารุงให้ช าระท่ีเหรัญญิก หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ เก็บค่าบ ารุง ทุกครัง้ท่ี

ช าระคา่บ ารุงให้เหรัญญิก หรือผู้ ท่ีเหรัญญิกมอบหมายออกใบเสร็จให้ด้วยทกุครัง้ ทัง้นีส้มาชิกต้องช าระ

คา่บ ารุงภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

หมายเหต ุ[1]   แก้ไขตามมติท่ีประชมุใหญ่เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2559 

[1] 
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ข้อ 24.  การขาดสมาชิกภาพ 

24.1 องค์กรแรงงานอตุสาหกรรม ท่ีเป็นสมาชิกมีหนงัสือแจ้งขอลาออก พร้อมแนบรายงานการ

ประชุมขององค์กรแรงงานอตุสาหกรรมนัน้ ท่ีมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก และคณะกรรมการมีมติ

อนมุตัใิห้ออกได้ 

24.2  องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมท่ีเป็นสมาชิกสิน้สดุสภาพลง 

24.3  การกระท าใด ๆอนัขดัต่อข้อบงัคบัมติหรือนโยบายของ CILT และส านกัเลขาธิการได้มี

หนงัสือเตือนแล้วยงัฝ่าฝืนปฏิบตัิอยู่อีกให้คณะกรรมการประชมุพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกิน

กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ 

24.4  สมาชิกขาดส่งค่าบ ารุง 2 ปีติดตอ่กัน ให้มีหนงัสือทวงถามภายใน 1 เดือน โดยมีหนงัสือ

ทวงถามแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ และแตล่ะครัง้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วนั   หากยงัไม่ได้รับ

การชีแ้จงจากสมาชิก ให้ส านกัเลขาธิการน าเข้าสู่การประชมุพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่ง

หนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ 

หมวดที่ 6.   

การเงนิและทรัพย์สิน 

ข้อ 25. รายได้ของ CILT ได้มาจาก 

 25.1 คา่สมคัรสมาชิก 

25.2 คา่บ ารุง 

25.3 การรับบริจาค หรือกองทนุเพ่ือการศกึษาพฒันาองค์กรท่ีไมมี่ข้อผกูมดัหรือพนัธกรณีใดๆ  

25.4 รายได้อ่ืนๆ ท่ีชอบ ด้วยกฎหมาย         

ข้อ  26.  ให้บคุคลตอ่ไปนีมี้อ านาจรับเงินรายได้ตามข้อ 25. 

 26.1 เหรัญญิก หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากเหรัญญิก 

 26.2 เลขาธิการในกรณีท่ีเหรัญญิกไมอ่ยูห่รือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 
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ข้อ 27. กรณีท่ีบุคคลตามข้อ 26.2 เป็นผู้ รับเงิน ให้บุคคลนัน้ออกใบเสร็จรับเงินให้ทนัที และให้ส่งมอบ

เงินท่ีได้รับมาให้แก่เหรัญญิกภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินนัน้ 

ข้อ 28. เหรัญญิกมีสิทธ์ิเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือได้ไม่เกิน 20,000 บาท ท่ีเหลือนอกนัน้ให้น าฝาก

ธนาคาร หรือ สถาบนัการเงินตามท่ีคณะกรรมการก าหนดและรายงานสถานะการเงินแต่ละครัง้ให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการทราบ 

ข้อ 29 . การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารจะต้องมีบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหาร 3 คนโดยหนึ่งในสามคนต้องเป็นเหรัญญิกเป็นผู้ลงนาม และต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะเบิก

เงินจากธนาคารได้ 

ข้อ 30.  ประธาน  สามารถอนมุตัิสัง่จ่ายเงินได้ครัง้ละไม่เกิน 20,000 บาท หากเกินกว่าท่ีก าหนดต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 31. เม่ือมีการเบิกจ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมใดๆ ไปแล้วให้ประธานหรือเลขาธิการตรวจสอบการใช้

จา่ยนัน้ๆ และให้ลงนามรับรองก ากบัไว้ในใบ เบกิจา่ยทกุครัง้ 

ข้อ 32. ให้มีการแต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบบญัชี รับ - จ่าย ปีต่อปี โดยส านักเลขาธิการเป็นผู้ เสนอให้มีการ

ตรวจสอบบญัชีรับ - จ่าย ประจ าปีบญัชีทัว่ไป รวมไปถึงทรัพย์สินของ CILT และเสนอความคิดเห็นตอ่ท่ี

ประชมุใหญ่  

หมวดที่ 7 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ  33. สมาชิกมีสิทธิ ดงัตอ่ไปนี ้

 33.1  สมาชิกมีสิทธิสง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี   

 33.2  สมาชิกมีสิทธิสง่ผู้แทนเพ่ือลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้คณะกรรมการ 

33.3  สมาชิกมีสิทธิสง่ผู้แทนเพ่ือลงสมคัรรับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

 33.4  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ตามท่ี  CILT จดัขึน้ 
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33.5  สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและ/หรือ ขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดปัญหาใน

กิจการของ  สมาชิก โดยคณะกรรมการจะก าหนดรายละเอียดของ ความช่วยเหลือ และแจ้งให้สมาชิก

ทราบ 

33.6 สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบญัชี และเอกสารทางการเงินของ CILT โดยแจ้งเป็นหนงัสือ

ตอ่เหรัญญิกหรือส านกัเลขาธิการ 

ข้อ 34. สมาชิกมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้ 

 34.1  ปฏิบตัติามข้อบงัคบัและระเบียบของ CILT  

 34.2  เข้าร่วมหรือให้การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ี CILT จดัขึน้ 

 34.3 ต้องช่วยกันสร้างช่ือเสียงของ  CILT ให้ได้รับการยอมรับในสังคมรวมทัง้ต้องช่วยกัน

ปกป้องช่ือเสียงและผลประโยชน์ของมวลสมาชิก 

 34.4  สมาชิกต้องเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุครัง้  

ข้อ 35. สมาชิกมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่และผู้ เข้ารับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการได้ ตาม
สดัสว่นดงัตอ่ไปนี ้

35.1  องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีสมาชิกไมเ่กิน 10,000 คน สง่ผู้แทนได้ไมเ่กิน 5 คน   
 - สง่ผู้ มีสิทธิเข้ารับการเลือกตัง้ได้ไมเ่กิน 2 คน  
35.2  องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีสมาชิกเกิน 10,000 คน ส่งผู้แทนได้ 5 คนและสามารถส่ง

ผู้แทนเพิ่มขึน้ได้ในอตัราสว่นสมาชิกทกุๆ 5,000 คนตอ่ผู้แทน 1 คน   
- ส่งผู้ มีสิทธิเข้ารับการเลือกตัง้ได้ 2 คนและสามารถส่งผู้ มีสิทธิเข้ารับเลือกตัง้เพิ่มขึน้ได้ใน

อตัราสว่นสมาชิกทกุๆ 5,000 คนตอ่ผู้ มีสิทธิเข้ารับการเลือกตัง้ 1 คน 
ให้มีหนงัสือรับรองจากองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมสมาชิก เพ่ือยืนยนัสถานะตวับุคคลซึ่งเป็น

ผู้แทนขององค์กรในการเข้าร่วมประชมุใหญ่ และผู้ลงสมคัรเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามข้อ 35 
ทัง้นีก้ารส่งผู้ มีสิทธิเข้ารับการเลือกตัง้ ตามข้อ 35 ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการในแต่

ละสมยั 
 
ข้อ 36. ในกรณีท่ีองค์กรแรงงานอตุสาหกรรมใด ขอลดคา่บ ารุงในระหว่างปีท่ีมีการประชมุใหญ่ ไม่มีสิทธิ

สง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุใหญ่ได้ ตามข้อ 35 หรือตามมตขิองคณะกรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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หมวดที่ 8 

คณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 37. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

37.1  เป็นคณะกรรมการบริหารขององค์กรแรงงานอตุสาหกรรม  

37.2  ต้องเป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ  

37.3  องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมท่ีส่งผู้แทนเข้ารับการเลือกตัง้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 1 ปี เม่ือถึงวนัเลือกตัง้ 

ข้อ 38. คณะกรรมการอยูใ่นต าแหนง่ได้วาระละ 4 ปี  

ประธาน เลขาธิการ, เหรัญญิกอยู่ในต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระและทัง้ 3 ต าแหน่ง

จะต้องไม่สงักัดองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมเดียวกันในกรณีท่ีไม่อาจหาผู้มาท าหน้าท่ีตามคุณสมบตัิ

ดงักลา่วข้างต้นได้ให้เป็นดลุพินิจของคณะกรรมการในสมยันัน้เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ 39. ในกรณีท่ีคณะกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งจากองค์กรแรงงานอตุสาหกรรมต้นสงักดั 

ให้คณะกรรมการนัน้ยงัสามารถท าหน้าท่ีต่อไปได้จนครบวาระในขณะนัน้ โดยต้นสงักัดต้องท าหนงัสือ

รับรอง 

ข้อ 40. ในกรณีท่ีคณะกรรมการ  ลาออกจากต าแหน่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการก่อนครบวาระ
ให้คณะกรรมการก าหนดการเลือกตัง้ซอ่มหรือเล่ือนผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ท่ีมีคะแนนล าดบัรองขึน้มาเป็น
กรรมการหรือให้องค์กรอตุสาหกรรมนัน้ส่งผู้แทนอ่ืนมาท าหน้าท่ีแทนกรรมการในต าแหน่งท่ีว่างลงตาม
วาระท่ีเหลือ ถ้าวาระท่ีเหลือไม่ถึง 180 วนั ไม่จ าเป็นต้องจดัให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือด าเนินการอ่ืนใดก็
ได้ ทัง้นีต้ามแตด่ลุพินิจของคณะกรรมการเห็นสมควร 
         กรณีท่ีคณะกรรมการ ลาออกเกินกึ่งหนึง่ ให้ถือวา่คณะกรรมการพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ  
 
ข้อ 41. คณะกรรมการ  จะพ้นต าแหน่งตามข้อ 40.  แล้วให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้

41.1 ตาย        
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41.2 ขาดคณุสมบตัติามข้อ 37 ยกเว้นได้การรับรองตามความในข้อ 39 

41.3 เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามค าสัง่ศาล 

41.4 ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ ยกเว้นเป็นความผิดฐานลหโุทษหรือกระท าไป

โดยประมาท 

41.5 ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปีมีมติไมไ่ว้วางใจเกินกวา่กึ่งหนึง่ของท่ีประชมุใหญ่ 

ข้อ 42. คณะกรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัหรือมติใดๆ ตามท่ีประชุมใหญ่หรือมติของ

คณะกรรมการรวมถึงกระท าการอนัน าความเส่ือมเสียให้แก่ CILT ให้คณะกรรมการมีมติให้งดปฏิบตัิ

หน้าท่ีหรือพ้นจากการเป็นกรรมการ โดยอาศัยมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการทัง้หมด 

ข้อ 43. คณะกรรมการมีได้ไมน้่อยกวา่ 15 คนโดยเลือกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่ 

 43.1 ให้คณะกรรมการบริหารจดัสรรคณะกรรมการอ านวยการขึน้มา 1 คณะโดยมีจ านวนไม่

น้อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 10 คน ทัง้นีต้้องมีกรรมการสตรีไม่น้อยกว่า 2 คน กรณีไม่มีกรรมการสตรีได้รับ

การเลือกตัง้เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการให้ได้รับข้อยกเว้นโดยอนโุลม 

 43.2 ให้คณะกรรมการ จัดสรรต าแหน่ง ประธาน  เลขาธิการ  เหรัญญิก นายทะเบียน และ

ต าแหนง่อ่ืน ตามมตคิณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 43.3 ให้ ประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียนด ารงต าแหนง่กรรมการอ านวยการโดย

ต าแหนง่  

ข้อ 44. บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ 

 - ก าหนดนโยบายของ CILT 

 - เห็นชอบและรับรองการบริหารงานของส านกัเลขาธิการ 

 - ควบคมุและตรวจสอบการบริหารงานของส านกัเลขาธิการ 

ข้อ  45. บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
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45.1   ส านกัเลขาธิการ ท าหน้าท่ี 

  - ควบคมุการปฏิบตังิานทัว่ไปขององค์กรภายในและภายนอก 

  - ประสานงานเพ่ือให้การบริหารองค์กรเป็นไปตาม นโยบายและแผนงาน 

  - ท านโยบายหรือแผนงานและกิจกรรมตา่งๆเสนอ คณะกรรมการ 

  - แบ่งฝ่ายรับผิดชอบงานและขึน้ตรงต่อส านักงานเลขาธิการโดยการแต่งตัง้จาก

เลขาธิการ 

45.2   เหรัญญิก มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

- จดัท าบญัชี รับ – จา่ยของ CILT ให้เป็นปัจจบุนัและจดัท างบประมาณประจ าปี 

- ก ากบัดแูลการใช้จา่ยให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัแิละข้อบงัคบัท่ีก าหนด 

45.3  นายทะเบียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

- รับสมคัรและจดัท าทะเบียนสมาชิกให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 

45.4 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-  จดัท าแผนงานการศึกษาของ CILT ตามนโยบาย/แผนแม่บทท่ีก าหนดร่วมกันจาก

คณะกรรมการทกุ 4 ปี 

-  จดัท าหลกัสตูรการสมัมนา / อบรม ในหวัข้อตา่งๆ พร้อมตารางแผนงานทกุ 2 ปี  

-  จดัท ารายงานสรุป / ประเมินผล ทกุครัง้ท่ีมีการจดัสมัมนาเสนอตอ่คณะกรรมการ 

-  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัสมัมนาทกุครัง้ 

-  จดัท างบประมาณในสว่นของฝ่ายวิชาการเสนอเหรัญญิกตามแผนงาน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.5 ฝ่ายความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
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-  จดัท าเอกสารคูมื่อความปลอดภยั 

-  รวบรวมข้อมลูสถิตอิบุตัภิยัท่ีเกิดเน่ืองจากการท างาน 

-  เข้าร่วมกิจกรรมกบัองค์กรความปลอดภยัทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

- จดัท าหลกัสตูรและแผนงานฝึกอบรมความปลอดภยั 

-  ประสานงานกบัฝ่ายการศกึษาในการจดัท าแผนการฝึกอบรม 

-  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.6 ฝ่ายสตรีและเดก็   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-  ส ารวจข้อมลูแรงงานสตรีของสมาชิก CILT  

-  จดัท าข้อมลู/สถิตแิรงงานสตรี 

-  จดัท าหลกัสตูรส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีบทบาทใน CILT ประสานงานองค์กรเครือข่าย

แรงงานสตรี 

-  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.7 ฝ่ายตา่งประเทศ   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-  ประสานงานระหวา่ง CILT กบั IndustriALLในด้านข้อมลูขา่วสาร 

-  แปลและเรียบเรียงข้อมลูเป็นภาษาไทย และองักฤษ 

-  จดัท าข้อมลูของ IndustriALL ท่ีมีสมาชิกและส านกังานในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ให้

สมาชิกรับทราบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.8 ฝ่ายสง่เสริมสิทธิแรงงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-  ส ารวจข้อมลูกิจการท่ีเก่ียวกบักลุม่อตุสาหกรรม 
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-  จดัท าข้อมลูเป็นกลุม่อตุสาหกรรม 

-  ด าเนินการจดัตัง้โดยการประสานกบัองค์กรแรงงานอตุสาหกรรม 

-  จดัท าหลกัสตูรให้ความรู้ เร่ือง สิทธิแรงงาน กบักลุม่เป้าหมาย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.9 ฝ่ายสถิตแิละข้อมลู มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-  รวบรวมสถิต/ิข้อมลูของสมาชิกให้เป็นปัจจบุนั 

-  จดัท าแผนงาน/วิธีการจดัเก็บข้อมลูให้สมาชิก 

-  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ เพ่ือการจดัท าสถิตอิยา่งถกูต้อง 

-  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.10 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-  จดัท าแผน่พบันโยบาย / ผลิตและใช้ส่ือตา่งๆ เพ่ือเผยแพร่  

-  ประสานงานหนว่ยงานทัง้ของภาครัฐ เอกชน และส่ือมวลชนในการด าเนินกิจกรรม 

-  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

45.11 ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

-   ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ 

-  สร้าง และดแูล ปรับปรุง เว็บไซด ์

- จดัระบบข้อมลูขา่วสาร 

-  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

หมวดที่  9 

การประชุม 
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ข้อ 46. CILT จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญทุกปีตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด โดยมติของ

คณะกรรมการและจะต้องมีผู้ แทนจากสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ แทน

ทัง้หมดจงึจะถือวา่ครบองค์ประชมุ 

ข้อ  47. จดัให้มีการประชมุ CILT Congress ทกุๆ 4 ปี  

ข้อ 48. ในการเรียกประชมุใหญ่สามญั หากมีผู้แทนมาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุให้เรียกประชมุใหม่

อีกครัง้ภายใน 30 วนั จ านวนผู้แทนท่ีมาร่วมประชุมในครัง้ท่ี 2 จะเป็นเท่าใดก็ตาม ให้ถือว่าครบองค์

ประชมุ 

ข้อ 49. ให้คณะกรรมการมีอ านาจด าเนินการให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้แล้วแต่กรณี หรือเม่ือมี

สมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามทะเบียนของสมาชิกทัง้หมดรวมกันร้องขอเป็นหนังสือให้จัดประชุมใหญ่

วิสามญั 

ข้อ 50. ให้เลขาธิการเป็นผู้ เรียกประชมุใหญ่ ตามวนั เวลา และสถานท่ี และระเบียบวาระ ท่ีก าหนดโดย

มติของคณะกรรมการ กรณีเลขาธิการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ด้วยเหตหุนึ่งเหตใุดก็ตาม ให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นผู้ด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วแทน 

ข้อ 51. การประชมุคณะกรรมการ แบง่ออกได้ดงันี ้
51.1 การประชมุคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เลขาธิการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการจดัให้มีการ

ประชมุอยา่งน้อย เดือนละ 1 ครัง้ และ จะต้องมีคณะกรรมการอ านวยการเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคณะกรรมการอ านวยการทัง้หมด จงึจะถือวา่ครบองค์ประชมุ 

51.2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร  ให้เลขาธิการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการจดัให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน / ครัง้ โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการบริหาร  และจะต้องมีคณะกรรมการแตล่ะคณะเข้าประชมุ เกินกึ่งหนึง่จงึจะถือว่าครบองค์
ประชมุ 

กรณีเลขาธิการไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ด้วยเหตหุนึ่งเหตใุดก็ตาม  ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ
มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นผู้ด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วแทน 
 

หมวดที่  10 

การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหาร 
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ข้อ 52. ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้คณะกรรมการขึน้มา 1 คณะซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน ส่วน
กรรมการแตล่ะสมยัจะเป็นจ านวนเทา่ใด ให้ท่ีประชมุใหญ่เป็นผู้พิจารณาก าหนด 

คณะกรรมการได้มาจากผู้ มีสิทธิรับการเลือกตัง้ตามข้อ 35โดยใช้วิธีลงคะแนนลบัหรือเปิดเผย 
ส่วนต าแหน่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ คัดสรรกันเอง เม่ือมีการประชุม
คณะกรรมการในโอกาสแรกหลงัจากการได้รับเลือกตัง้ 

 

หมวดที่  11 

การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 

ข้อ 53. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบักระท าได้แต่โดยมติท่ีประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง

ของผู้แทนทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าประชมุ ตามข้อ 35 

 

หมวดที่  12   

การยุบเลิก 

ข้อ 54. การยบุเลิก CILT. ให้กระท าได้ก็แตม่ตท่ีิประชมุใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้แทน

ทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าประชมุ ตามข้อ 35 

ข้อ 55. การยบุเลิก CILT. ตามความข้อ 54. ให้ CILT ยงัคงด าเนินการตอ่ไปเพียงการช าระบญัชีเทา่นัน้ 

เม่ือช าระบญัชีแล้ว มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ทา่ใด ให้โอนทรัพย์สินท่ีเหลืออยูใ่ห้องค์กรใดๆ ได้ตามท่ีท่ีประชมุ

ใหญ่เห็นสมควร 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 56. การจ่ายคา่บ ารุงตามข้อ 21 อาจมีสมาชิกบางองค์กรมีข้อจ ากัดทางสถานะการเงินและไม่อาจ

ช าระคา่บ ารุงเตม็จ านวนตามข้อบงัคบั จงึให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  
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ข้อ  21. องค์กรแรงงานอตุสาหกรรมท่ีเป็นสมาชิกต้องช าระค่าบ ารุง โดยคิดตามจ านวนสมาชิกของแต่

ละองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมตามทะเบียนท่ีแจ้งไว้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจัดระดับ

ความสามารถในการช าระคา่บ ารุง ดงันี ้

ระดบั A   
     คดิอตัราคา่บ ารุง  24  บาท / คน / ปี 
ระดบั  B     
      คดิอตัราคา่บ ารุง  ปีแรก   12  บาท / คน  / ปี  
      คดิอตัราคา่บ ารุง  ปีถดัไป  24  บาท / คน / ปี 
ระดบั C 
      คดิอตัราคา่บ ารุง  ปีแรก     8  บาท / คน  / ปี  
      คดิอตัราคา่บ ารุง  ปีท่ี  2     16 บาท / คน / ปี 
      คดิอตัราคา่บ ารุง  ปีท่ี  3 เป็นต้นไป   24 บาท / คน / ปี 

การพิจารณาระดบัความสามารถท่ีก าหนดไว้ข้าวต้น มีหลกัเกณฑ์อนัส าคญัเป็นองค์ประกอบดงันี ้

1.ประเภทอตุสาหกรรมของสมาชิก 

2.สถานภาพและโครงสร้างทางการเงินของสมาชิก 

3.หลกัเกณฑ์พิจารณาอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจบุนั และคณะกรรมการเห็นสมควร 

กรณีองค์กรแรงงานอตุสาหกรรมใดถกูจดัระดบัความสามารถในการจ่ายคา่บ ารุงอยู่ใน ระดบั C 

ให้มีสิทธิเฉพาะเข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชุมใหญ่เท่านัน้ ไม่มีสิทธิส่งผู้สมคัรเข้าเป็นกรรมการ และ

ออกเสียงลงคะแนน หรือแล้วแตด่ลุพินิจของคณะกรรมการในสมยันัน้  

ผู้ แทนจากองค์กรแรงงานอุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบให้ใช้ข้อบัง คับฉบับนีน้ับตัง้แต่ วันท่ี  27 

พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยผู้แทนของแตล่ะองค์กรแรงงานอตุสาหกรรมลงนามไว้เป็นสกัขีพยาน

ในการประกาศใช้ในท้ายข้อบงัคบัฉบบันี ้

 

ลงนาม ............................................................................ผู้แทน TEAM 

             (                                                                       ) 
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  ลงนาม ............................................................................ผู้แทน PCFT 

             (                                                                       ) 

ลงนาม ............................................................................ผู้แทน TWFT 

       (                                                                       )                              

ข้อบงัคบันีผ้า่นมตรัิบรองจากท่ีประชมุใหญ่สามญัครัง้ท่ี 3  เม่ือวนัท่ี 27  พฤศจิกายน  2559 

ณ ศนูย์ฝึกอบรมเพ่ือคนท างาน บางเกลือ ฉะเชิงเทรา  

 


